LIBOR UHER

Beskydy

jsou pro trénink

na velké hory
ideální

S horolezcem Liborem Uhrem o drzosti nepálských Šerpů i o tom, jak důležité je mít
v horách opravdu dobrého parťáka
„Dnes ve 13.30 pákistánského času jsme s Markem stanuli na Rocky Summitu (8.016 m) a o hodinu
později na hlavním vrcholu Broad Peaku (8.047 m),“ píše Libor Uher 25. července z C3 a dodává:
„Jsme totálně zničení.“ Dvanáctou nejvyšší horou světa tak završil tzv. Korunu Karákóramu, tedy
vystoupil na všechny osmitisícové vrcholy pákistánského pohoří Karákóram: K2, Gasherbrum I,
Gasherbrum II a Broad Peak. O situaci v Pákistánu, extrémních sportech a hlavně poslední expedici
jsme si s Liborem povídali teprve týden po Beskydské sedmičce, extrémním závodu, který pořádá.
A ani ty jsi neodmítl.
Byl jsem jako Alenka v říši divů, protože do
té doby jsem nelezl nikde mimo Alpy. Nicméně
jsem to přijímal s obrovským respektem a říkal
si, že když tam jdou kamarádi z Beskyd, s nimiž
trénuji, tak bych to snad mohl zkusit i já. První expedice sice nedopadla úspěšně, dostali
jsme se kvůli špatnému počasí na K2 jen do
7.400 metrů, ovšem pro mě byl úspěch jen to,
že jsem měl možnost se do takových míst podívat, potkat se s jinými horolezci a lézt s nimi.
Zkrátka jsem tak lehce nakoukl do zákulisí lezení ve velkých horách.

Vrchol Broad Peaku

Letos jsi dovršil tzv. Korunu Karákóramu.
Byl to od začátku plán, nebo to spíše časem
samo vykrystalizovalo?
Plán to v žádném případě nebyl, spíše jsem
do tohoto vysokého lezení spadl takříkajíc rovnýma nohama zničehonic. V roce 2005 jsem
dostal pro mě do té doby šílenou nabídku vycestovat s ostravskou partou pod vedením
Poldy Sulovského na mou první osmitisícovku.
Myslím, že neexistuje žádný horolezec, který
by tohle dokázal odmítnout.
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A pak už se to s tebou vezlo a následovala
jedna expedice za druhou, že?
O dva roky později následovala druhá expedice, kdy jsem vystoupil na vrchol K2, což
pro mě znamenalo naprosto zlomový bod.
A už to jelo. V roce 2010 jsem přidal ke K2 další dva brášky – Gasherbrum I a Gasherbrum
II. A pak už se samozřejmě nabízelo dokončit kompletně karákóramskou sbírku, takže
Broad Peak byl víceméně jasná volba.
Na který z těch pákistánských vrcholů máš
nejsilnější vzpomínku?
Nejintenzivnější vzpomínku mám určitě na
rok 2007, kdy se na druhý pokus podařila K2.

Tehdy to bylo po všech stránkách velkolepé.
Jednak proto, že mě tahle expedice zastihla
v opravdu životní formě, nevím, jestli se kdy
ještě dokážu takové formě přiblížit, a pak tam
taky byla velmi dobrá parta lidí v čele s Poldou
Sulovským. Navíc jsme tam dost silně zabojovali a podařila se fakt velká věc.
Až do letošního odletu na Broad Peak byla
bezpečnostní situace v Pákistánu napjatá
a měli jste problém dostat víza. Co bylo důvodem zpoždění?
My jsme ještě den před odletem neměli
víza, v podstatě jsme si vyzvedávali pasy na
ambasádě až cestou na letiště. To ještě nikdo
z nás nikdy nezažil. V Pákistánu totiž zrovna
probíhala protiteroristická operace a vydávání
víz bylo na tři týdny plošně zakázáno všem turistům. Paradoxně se tahle akce den před odletem zrušila a my jsme nakonec mohli odletět.
Jak to pak s bezpečností vypadalo na místě?
Mám na mysli především cestu po Karákóram Highway do Skardu?
Baltistán je podle mě pro turisty bezpečný. Místní z nich žijí a uvědomují si, co pro
ně turisté znamenají. O celém Pákistánu
se to samozřejmě říct nedá, je tam spousta
různých oblastí s různou úrovní bezpečnosti.
Například když jsme projížděli kolem oblasti
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Orco
Náhodná pětidenní
návštěva italské klasiky
spárového lezení mi
dává šanci nahlédnout
pod pokličku místní
žuly a omrknout
zdejší trhliny, spárky
a širočiny.
Venca na Sergentu
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Unterwurzacher

Guido

Vrchol Cerro Torre
V poslední délce na Cerro

Narozen 26. 9. 1984
Žije v St. Johann v Tyrolsku, Rakousko
Guido je jedním z nejuniverzálnějších
rakouských lezců současnosti. Třetí
opakování cesty „Císařovy nové
šaty 8b+“ (které se mu podařilo
udělat jenom několik dní před
Ondrou Benešem) zajistilo tehdy
pětadvacetiletému Guidovi pozornost
lezecké veřejnosti. Lezl třeba
v Pákistánu, Maroku i Patagonii, ale
duší je stále rakouským venkovanem,
jak ukazuje následující rozhovor.

Jak ses dostal k lezení?
Poměrně brzy. Bylo mi jedenáct, když mě
vzal můj strýc Thomas, sám nadšený lezec,
s sebou do hor. Cítil jsem se tehdy jako ryba
ve vodě a od té chvíle jsem myslel jenom na
lezení. Tak vlastně začala má lezecká kariéra.
Dalším štěstím pro mě bylo, že jsem se narodil přímo na úpatí Wilder Kaiseru, takže
mám tento sport přímo v genech. Nemůžete mít lepší podmínky pro lezení, než když
máte za humny Schleierwasserfall. Trávil
jsem tam každou volnou chvíli, a jakmile
se ukázalo, že mám pro lezení nějaký talent, začal jsem lézt těžké cesty, které měly
zase zpětně vliv na mou motivaci. Byla to
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doba, kdy jsem žil obklopen přáteli, zábavou a vášní. Pro mě spočívá hlavní duch lezení především v absolutním ponoření se
do světa skal a lidí kolem nich. A to je také
důvod, proč mě lezení stále baví. Je to více
než jen sport.
Jak důležitá je v lezení etika?
Já osobně vidím etiku v lezení jako zrcadlo, které nemůžeš ošidit, protože ty sám
jsi hlavním aktérem. Lidé přistupují k lezení
různě. Je to věc každého z nás, jak se s tím
vypořádá… Etika podle mě znamená férovost a respekt k přírodě, lezecké komunitě
i sobě samému. Takže je podstatnou slož-

kou lezení. Etiku chápu také coby soubor
základních pravidel jako „udržuj hory v čistotě“, „nesekej chyty či jinak neměň skálu“
nebo jako pochopení pro to neničit klasické
alpské cesty nýty.
Čím ti přijde lezení jedinečné?
Lezení je výjimečné svou různorodostí
a obrovským množstvím příležitostí k lezení,
svou kreativitou a přátelstvím, která ti přináší,
možností sdílet zkušenosti, dobrodružství. Při
lezení se rozvíjíš, zažíváš magické chvíle, kdy
překonáš sám sebe a jenom jsi, uvědomuješ
si pouze sebe a skálu, když lezeš lehce a bez
dalšího očekávání… a najednou najdeš sám

Ú D O L Í A O S TA

Niccolò Ceria, e ghost ship 8B+ (FA), Champorcher

Champorcher
V prostředí sportovního lezení se údolí Aosta proslavilo především
svými pozoruhodnými skalními útvary, které se táhnou od první vesnice
Pont Saint-Martin až po hranice s Francií. Každá oblast vhodná k lezení
tu nabízí zvláštní druh skály a různorodé přírodní prostředí. Díky tomu
jezdí do údolí Aosta poměrně velký počet lezců z celého severozápadu
Itálie. Navíc může tento region nabídnout i několik dalších outdoorových
aktivit a mimo jiné má také pár boulderingových oblastí, které se
neustále zlepšují a rozvíjejí.

Spodní část údolí Aosta navštěvuji od
roku 2008, kdy jsem začal lézt po skalách.
Tehdy jsem začal svou energii vkládat nejen do lezení na umělé stěně, ale také do
lezení venku, mezi balvany a lesy. Nejznámějším boulderingovým místem v údolí bylo zpočátku Cubo. Nachází se těsně
před vesničkou Arnad a na úpatí stejnojmenného masivu. Oblast byla vytvořena
nějakou dobu předtím a v současnosti čítá
asi tak stovku boulderových problémů,
většinou po malých lištách. Následně jsem
se zapojil do vytváření nové oblasti nazvané Gaby: je to úsek nacházející se v údolí
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Gressoney a je o něco menší než Arnad.
Později bylo objeveno ještě jiné místo,
Donnas, oblast za dalším masivem, kde
bylo v minulých letech vylezeno několik
kamenů s dobrým žulovým povrchem. Až
v roce 2010 jsem se však dozvěděl o úplně
nové oblasti vhodné pro bouldering a vyznačující se oproti jiným místům naprosto
zvláštními rysy. Nazývá se Champorcher
a mohla by rozšířit potenciál celého údolí
Aosta. V současné době je to ve skutečnosti největší boulderingová oblast v regionu,
která nabízí pozoruhodně kvalitní skalní
povrch i samotné linie.

První člověk, který mi o Champorcheru řekl, byl Marzio Nardi v září roku 2010.
Dodnes si pamatuji jeho nadšená slova,
kterými mě nadchl a zároveň upozornil,
abych se na tam vydal ještě před zimou,
jelikož skály jsou ve stínu a jedná se spíš
o letní oblast. Neutuchající zvědavost mě
poháněla kupředu, stejně jako Marziova
motivující slova, a tak jsem se tedy vypravil si to místo prohlédnout. Napoprvé
jsem to pojal jako rychlou obhlídku bez
lezeček a bouldermatky. Cesta k uvedenému místu byla celkem snadná a díky
Marziovým přesným instrukcím jsem se
tam dostal velmi rychle. Šel jsem vlastně
do známé oblasti, tedy údolí Aosta, a přesto jsem se cítil trochu zvláštně. Bylo to
jiné než procházka po důvěrně známém
místě, a tak jsem se v duchu zaradoval,
že bych mohl najít novou oblast s obrovským potenciálem pro bouldering: byl to
sen, najít něco takového blízko domova.
Silnička pokračovala dál, nahoru do údolí,
a za zatáčkou jsem uviděl velký kamenný
masiv, o kterém mi kluci říkali. Byl jsem

Ice, Ice Baby nad trhlinou

9. 7.
Ráno je jakž takž. Rychle vyrážíme. Výšlap.
Peeto s Dannym připravují tu jednapadesátku, co jsme včera vrtli. Luky, Voříšek a já
vrtáme novou třiatřicítku hned vedle. Bezvětří a bezdeští vydrží asi deset minut. Ale
my to chceme dneska napnout, ať se můžeme hnout dál. Přichází i kámoška mlha.
A déšť sílí. Je to, asi jako by vám někdo furt
lil vodu z kýblu na hlavu. Po pěti hodinách
řekne Peeto, že už na to kašle. No není divu.
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Má už mírně nafialovělé rty, mlha je taková, že není vidět ani na konec té třicítky
a přes vítr není slyšet vlastního slova. Luky
mu pomůže stáhnout tu nepřešlou padesátku a jdou dolů. S Voříškem a Dannym
hecneme alespoň přechody té krátké. Ale
je to pěkně na prd, protože v rámci ušetření váhy jsme vzali ty nejlehčí lajny. Pírko
je strašně statické a fakt bolí do něj padat.
Danny to přechází ve fuseklích až na druhý
pokus (pro ty, co nevědí, měsíc nato pře-

šel 200 metrů). Po sedmi hodinách v dešti
máme všechno mokré.

10. 7.
Ráno neprší. Sušíme, balíme. Jedeme do kaňonu Fjadrágljúfur. Ještě než naskáčeme do
auta, už zase prší. Projdeme kaňon od shora dolů a najdeme jeden možný směr bez
vrtání a bez lezení. Pak jedeme na místní
pumpu, kde se v šesti hřejeme u jednoho

Papst, „Morgengebet“, RP VIIc. Cesta pro chladné hlavy
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